Lunch
2 kroketten met brood
Tosti ham/kaas
Uitsmijter (naturel, ham en/of kaas, spek)
Diverse soepen

€
€
€
€

9,50
6,75
9,95
7,75

€
€
€
€

3,50
3,75
2,00
0,50

Gebak
Huisgemaakt appelgebak
Chocolade brownie
Roombotercake (2 plakjes)
Slagroom

Borrelhapjes
Portie bitterballen (8 stuks)
Gemengd warm bittergarnituur

€ 7,75
€ 9,50

Wijnen
Glas
Huiswijnen, Rafale, Pays D’oc
Chardonnay / Sauvignon Blanc
Merlot / Cabernet Sauvignon
Loire, Touraine Sauvignon Blanc
Rheinhessen, Riesling
Mendoza, Chakana Malbec
Rioja, Tierras de Murillo, Crianza

Fles

Menukaart
€4,25 € 21,50
€4,25 € 21,50
€ 27.50
€ 35,00
€ 30,00
€ 27,50

Salade ‘Nol’
Mesclun met o.a. zongedroogde tomaatjes,
gebakken champignons, gedroogd spek
en een frisse dressing (ook vegetarisch mogelijk)

€ 9,50

Carpaccio van rund
met basilicumpesto, pittenmelange en oude kaas

€ 13,75

****

Geachte gast,

Tomatensoep met preiringetjes en bieslook
en een klein scheutje room

€ 7,75

Klassieke Hollandse uiensoep

€ 7,75

U kunt uw keuze maken van de gerechten op deze kaart. We vernemen
vooraf wel graag tijdig (het liefst voor 17.00 uur) hoe laat we u het
bestelde kunnen serveren. We komen niet in uw kamer maar
overhandigen het u bij de deur.

Romige mosterdsoep

€ 7,75

Gebakken heekfilet
met een groene kruidensaus

€ 21,75

In het geval u kiest voor een meer-gangen menu en het volgende gerecht
wenst, neemt u eenvoudig contact op met de receptie. Ook voor andere
vragen of service belt u met nr. 9 op het telefoontoestel.

Maishoenfilet ‘Bonne Femme’
met doperwten, champignons, ui, peen en spekjes

€ 19,50

Gebakken diamanthaas met pepersaus

€ 22,50

Varkenshaasmedaillons met champignonsaus

€ 21,50

Vanwege de Corona maatregelen is ons restaurant helaas gesloten.
Dit is voor u gelukkig geen probleem want we brengen uw ontbijt en diner
etc. met plezier naar uw kamer!

We wensen u een prettig verblijf en alvast een smakelijke maaltijd toe.

****

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, mayonaise
en frisse salade
****
Carrotcake met lemoncurd en vanille roomijs

€ 7,50

Roomijs met warme hazelnoten/chocoladesaus

€ 6,75

